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های خصوصی با مدیران ورزشی در رابطه با عوامل بازدارنده از های مدیران شرکتمقایسه دیدگاه

 حمایت مالی ورزش استان کردستان

 3الهام اسمعیلی ،2پرستمعصومه مجیدی  ،1کاوه میرانی

. کبرضىبس 3 ؛. ػضً َیئت ػلمی داوطگبٌ ثًػلی َمذان2 ؛َمذان اسالمی ياحذ ثبساریبثی يرسضی داوطگبٌ آساد. کبرضىبس ارضذ 1

 َمذان اسالمی ياحذ داوطگبٌ آساد َبی يرسضیارضذ مذیزیت راَجزدی سبسمبن

Mirani.kaveh@gmail.com   :مسئًلآدرس ایمیل وًیسىذٌ    

َبی ديلتی ي خصًصی در سزاسز جُبن است ي تالش ثز ایه است آيری َذف اسبسی اغلت ضزکتامزيسٌ ثبساریبثی ي سًد :مقدمه

َبی اجزایی خبصی در ایه سمیىٍ تزفىذَب ي سیبست َبی خصًصی مىجز ضًدآيری ثزای ديلت یب ضزکتکٍ َز فؼبلیتی ثٍ سًد

 (.1)تز ي پز فزيش کىذی ثتًاوذ کبالی مًرد ػزضٍ خًد را جذاةخذمبتی یب تًلیذضًد تب َز ضزکت، ياحذ اػمبل می

ی، کلیٍ مذیزان يرسضی ادارٌ آمبر جبمؼٍاست.  ضذٌ اوجبم میذاوی ريش ثٍ ي پیمبیطی تًصیفی وًع اس پژيَص ایه: روش شناسی

 ومًوٍ ثٍ ػىًان سزضمبری ثٍ صًرت . يثًدوذوفز  24ضزکت خصًصی کٍ جمؼب  14کل يرسش ي جًاوبن استبن کزدستبن ثٍ َمزاٌ 

ای لیکزت استفبدٌ ثز اسبس مقیبس پىج درجٍ ي محقق سبختٍ ایپزسطىبمٍ در ایه تحقیق َبگزدآيری دادٌ اوتخبة ضذوذ اثشار

 ثٍ آمذٌ دست ثٍ ییبیپب ي ذیگزد غیتًس مذیزیت يرسضی رضتٍ ذیاسبت وفز 30هیث پزسطىبمٍ ،ییمحتًا ي یصًر ییريا جُتضذ. 

 استفبدٌ ي تی تست زوًف،یاسم کلمًگزيف یَبآسمًن اسَب ویش ثٍ دست آمذ. ثزای تجشیٍ ي تحلیل داد98/0ٌکزيوجبخ یآلفب لٍیيس

 .ضذ

ي َبی خصًصی در مًرد ػًامل اقتصبدی، اجتمبػی ي فزَىگی، مذیزیتی ثیه دیذگبٌ مذیزان يرسضی ي مذیزان ضزکت: نتایج

وذارد. امب ثیه دیذگبٌ مذیزان يرسضی ي مذیزان  يجًد داریتفبيت مؼىی(t=  -270/1ي  P ≤05/0)تمبضبگزانای ي سبسمبوی، رسبوٍ

در وتیجٍ فزض صفز در  ،دارد يجًد داریتفبيت مؼىی(t=  40/1ي   P≥05/0)مًرد ػًامل ثبسداروذٌ ديلتی َبی خصًصی درضزکت

 ضًد.ایه مًرد رد می

مذیزان يرسضی در راثطٍ َبی خصًصی ثب َبی مذیزان ضزکتَذ ثیه دیذگبٌدحبضز وطبن می وتبیج تحقیق: بحث و نتیجه گیری

 کٍ است ایه اس حبکی پژيَص َبیداری يجًد دارد. یبفتٍثبسداروذٌ اس حمبیت مبلی يرسش استبن کزدستبن تفبيت مؼىی ثب ػًامل

 مىبسجی اثشار يرسضی مبلی حمبیت َب،ارضذ ضزکت مذیزان وظز ضًد. اسومی محقق يرسش اس مبلی حمبیت طزیق اس َبضزکت اَذاف

ضًد ثب ایه يجًد مذیزان يرسضی وگزضی کبمال  متفبيتی ومی میسز ضزکت اقتصبدی اَذاف ي ثبضذومی سًدآيری ي ثبساریبثی ثزای

 ضذ. ایه تضبد مًجتخًاَذ  محقق يرسش اس مبلی حمبیت طزیق اس َبضزکت ست ي اَذافسا داروذ ي مؼتقذوذ کٍ يرسش درآمذ

(، سلطبن حسیىی 2014ن)َب ثب وتبیج ػجذاهلل دیمیز ي لزم یًضًد. ایه یبفتٍدر يرسش می خصًصی َبیضزکت گذاریسزمبیٍ ػذم

 .وبَمخًان است( 2007)جبسًن( ي َمخًان است. ي ثب وتبیج 1381)ي َمکبران

 مبلی يرسضیَبی خصًصی، حمبیت مذیزان يرسضی، مذیزان ضزکت واژهای کلیدی:

  :مىبثغ
1.  Ehsan Mohammad, Abu Darda, Z and Iqbal, M. investigate the causes of lack of support from 

sponsorships of women's professional sports MOVEMENT Asfhan.lvm city. . (1387).PP 59- 73. 

2.  Johanson, M. Utlerstrom, T. Sport sponsorship a marketing communication tool in Swedish 

companies, master’s thesis marketing. Lulea university of technology. (2007).  ISSN: 1402-1552. PP 118-

129. 
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